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 עמותה לקידום הפיזיותרפיה קבוצות העניין של ה 

 קבוצות העניין 

,  בתחומי הפיזיותרפיה השונים דע מעודכן י יע בעלמקצו  קבוצה של אנשי  הינן של העמותה לקידום הפיזיותרפיה קבוצות העניין

   . םי ספציפי  כשרהה מי האוגרת ידע בתחו

,  קו"פח, בתי חולים   ,משרד הבריאות  , פיזיותרפיסטיםל,  רחב הציבור לת שירות  וונותנ ת תחת העמותהופועל קבוצות העניין 

 . קבוצות עניין אחרות לו  תקשורת חברות , מקצועות בריאות אחרים 

לב  הן  המלווה את הנהלת העמותה בשאלות מקצועיות וקידום המקצוע.  הן הזרוע המקצועית של העמותה,  ןהעניי קבוצות 

   דרך.  ת ייולהתוו ם, וד ילק   תהליכים ת להפלטפורמה להוב , העשייה המקצועית

 . האפשרות להצטרף לקבוצות העניין פתוחה לכלל הפיזיותרפיסטים בישראל

 ועדות היגוי 

 עניין. נבחר להוביל את קבוצת העדת ההיגוי הינה הועד הו

  םוד יקו לקחת חלק בפעילות הציבורית ומחוייבים  פנויים  , בעלי ידע ספציפי בתחום הרוציםהינם מתנדבים ועדות ההיגוי חברי 

 . המקצוע 

 .  שחברותו בתוקף   חבר עמותה מי שהינורק  יהיההיגוי  ועדתו, חבר ב 2022משנת החל 

 : ם לפעילות הועדה דגשי

 שנים או אם יוחלט אחרת.   3-י ועדת ההיגוי אחת ל" ועדה יתבצע עבחירת יו"ר ה

 . ח מכתב למנכ"לית העמותהשלימבקש להפסיק את תפקידו  היו"ר 

 לאחר תקופת עבודה סבירה.  ניין עחברי ועדת ההיגוי יבחרו לתפקידם ע"י קבוצת ה

 ההיגוי.  יווי וועדת הועדה תמנה איש קשר עם הנהלת העמותה והנהלת העמותה תמנה איש קשר מטעמה לל 

 . עדת ההיגוי ועפ"י החלטת ו וועדת ההיגוי תהיה  תדירות פגישות  

סים, הבאת  הפקת כנ–עיות וכדי לממן פעילויות מקצ –בעקבות הנחיית רואה החשבון של העמותה, לא ניתן "לצבוע" כסף 

אם לתוכנית העבודה  יין יבנה בהת יב קבוצת הענתקצ .מרצים, תשלום עבור חברות בקבוצת העניין העולמי, כיבוד למפגשים 

 הועד המנהל של העמותה. השנתית וכפוף לאישור 

 : דה שנתית תוכנית עבו 

 לאישור ההנהלה.    יעבירה  העמותה דומשר הוצאות והכנסות צפויות   הכוללתעדת היגוי תכין תוכנית שנתית וכל ו 

 . שנתית תופץ לחברי הקבוצה ולהנהלת העמותההעבודה התוכנית 

 . גש להנהלת העמותה מידי שנהתו תת שנתי סיכום פעילו

 



 

 

 : פעילות הועדה 

 . ל בהתאם לתקנון העמותה ועפ"י מטרותיה בלבדופע ל  על הוועדה

 . בכנס השנתי  הועלכן להציג את פ ן ולחברי קבוצת העניי  הפעילות  את  גי צלהעל הוועדה  

 : פרסום 

משרד העמותה   .ים דרך משרד העמותה היות מופץ לפיזיותרפיסט יוצא מוועדת ההיגוי חייב לעבור דרך העמותה ולה פרסום  כל

 . שיווק ופרסום  יעזור ככל יכולתו בתכני 

 : אתר העמותה

 . משלהעצמאי צת עניין דף קבולכל .  קבוצות העניין ל  המוביל  כפתור  םקיי   בדף הראשי  באתר העמותה 

 . הדף בתחתית ת הממוקם ילחץ על לינק ההצטרפו קבוצת העניין ב חלק פעיל   לקחתהרוצה  פיזיותרפיסט 

 , דרך משרד העמותהעדת ההיגוי ו אחריות ודכונו הינו ב תוכן הדף וע

 : אחריות יו"ר

 . עדת ההיגוי, כתיבת פרוטוקולים והפצתם וקביעת מפגשי ו 

 . ן שוטף וניהול הקשר עם משרד העמותהעדכון אתר העמותה באופ 

וכתיבת סיכום   ועדהו יהול ואחריות על התנהלות הנ . שותית, מעקב אחר השגת המטרות והצבת מטרות חדבניית תוכנית שנת

 . פעילות שנתית 

 : אתיקה ויושרה

חבר בועדה מחויב למטרות העמותה, לשמירה על גבולות המקצוע ועל כללי האתיקה המקצועית, במקרה של ניגוד אינטרסים  

ווה קורסים שמעבירים חברים בוועדת  על חבר הוועדה להציג "גילוי נאות" ופסילה עצמית מדיונים. לדוגמה כשמדובר במת 

   תות אחרות, לימוד במסגרות מקצועיות מחוץ למקצוע הפיזיותרפיה ועוד.ההיגוי, השתתפות חברי הועדה כנציגים בחברות/עמו

 . הגינות ושמרת צנעת הפרט. יש לשמור על דיונים מקצועיים רה על בשמי מחויבים עדות ההיגוי ו הדיונים במסגרת ו

 . יישאר במסגרת סגורה –עדה ו / מדובר בישיבות הו מידע שנמסר כל 

 . מוסדותיו בין חבריה מקצוע על כל הוועדה צריכה לשאוף לייצוג כל גווני ה

 : הצטרפות לקבוצת העניין העולמית

 רצופה של הקבוצה לפחות שנה בהליך מסודר של הארגון העולמי. עילות  הצטרפות לקבוצת העניין העולמית מותנית בפ

 . שיהווה גורם מתווך בין הקבוצה העולמית לקבוצה בארץ יש קשר ההיגוי ימנו א עדת ו חברי ו

 

 שיתוף פעולה פורה   ךבברכת המש                                                          

 יו"ר  -קשת נעמה                                 

 ת מנכ"לי -רחלי ארד                                   


